Twoja ścieżka edukacyjna
Wybierz typ klasy z poniższych tabel:
(po lewej wpisz cyfrę)
1 – klasa pierwszego wyboru
2 – klasa drugiego wyboru
Zaznacz znakiem X pozostałe wybory

Wybierz jeden przedmiot
rozszerzony z poniższej tabeli:

Klasa politechniczna
600h Matematyka
u
(poziom rozszerzony)

Klasa nauk społecznych
720h Język polski
(poziom rozszerzony)

Klasa biomedyczna
300h Biologia
(poziom rozszerzony)

Wybierz jeden przedmiot
rozszerzony z poniższej tabeli:

300h

Chemia

270h

Informatyka

300h

Fizyka

540h

Język angielski

300h

Geografia

420h

Historia

300h

Geografia

300h

Chemia

300h

Fizyka

300h

Geografia

300h

Biologia

540h

Język angielski

300h

WOS

300h

WOS

540h

Język angielski

Uwaga:
1.Jeśli wybierasz drugi język obcy taki sam, jak w szkole podstawowej,
uczyć się go będziesz w grupie kontynuującej. Jeśli natomiast
wybierasz język inny niż w poprzedniej szkole, dołączysz do grupy
początkującej.
2.Przedmiot, które wybierasz jako dodatkowe (rozszerzone i
uzupełniające) oraz drugi język obcy prowadzone będą w grupach
międzyoddziałowych, liczących min. 10 osób.

Możliwość wyboru jednego przedmiotu
uzupełniającego po klasie pierwszej:
Astronomia
Język angielski
konwersacyjny
Podstawy dziennikarstwa i
komunikacji społecznej
Robotyka
Sztuka
Warsztat i techniki rysunku

360h
360h

Język włoski

720h

Język polski

300h

WOS

120h

(bez rozszerzenia)

Język rosyjski

120h

(bez rozszerzenia)

300h

Geografia

Obowiązkowym językiem obcym dla wszystkich jest język angielski,
jako drugi język podstawowy możesz wybrać spośród:
180h

J. francuski

J. niemiecki

J. rosyjski

J. włoski

Gr. początkująca

Gr. początkująca

Gr. początkująca

Gr. początkująca

Gr. kontynuująca

Gr. kontynuująca

Gr. kontynuująca

Gr. kontynuująca

Piłka nożna

Zajęcia
taneczne

J. angielski
konwersacyjny
J. rosyjski
konwersacyjny
J. włoski
konwersacyjny
Język
niemiecki
(bez rozszerzenia)

Wybierz min. 2 z 3 języków
konwersacyjnych
120h

W naszej szkole istnieje możliwość zamiany 2 godzin wychowania fizycznego na poniższe.
Jeśli chcesz realizować wybraną formę – zaznacz x. Możesz nic nie zmieniać – nic nie zaznaczasz.
Basen

60h
60h
60h
60h

Wybierz min. 2 z 3 języków
konwersacyjnych
120h

Klasa językowa
420h Język angielski
(poziom rozszerzony)

60h
60h

120h

*

120h

J. angielski
konwersacyjny
J. rosyjski
konwersacyjny
J. włoski
konwersacyjny

Wybierz min. 1 z 4 języków
konwersacyjnych
120h
120h
120h
120h

J. angielski
konwersacyjny
J. niemiecki
konwersacyjny
J. rosyjski
konwersacyjny
J. włoski
konwersacyjny

* Jeżeli w klasie językowej wybrałeś język włoski, to nie możesz
wybrać języka rosyjskiego konwersacyjnego. Jeżeli wybrałeś język
rosyjski, to nie możesz wybrać języka włoskiego konwersacyjnego.

